XVII INCI YUZYIL SONUNDA PADISAHA
BIR LAYIHA
Ord. Prof. Dr. A. SCHEYL UNVER
1968 Haziran ve Temmuz aylar~nda devaml~~olarak Holanda'n~n
Leiden ~ehrinde Avrupan~n en eski ilim müesseselerinden biri olan
tarihi üniversite kütüphanesinde 3700 say~da Türkçe ve Arapca ve
az bir k~sm~~Farsca yazma kitaplar~~aras~nda çal~~~rken "728 - Cod.
Or" da 29,5 sahife, yaln~z sonu bütünlenmemi~~güzel nesih ile itinah
yaz~lm~~~ebru kapl~~ bir tarihi lây~ha buldum.
Yazan~n~~ve tarihini ve hangi padi~ aha takdim olundu~unu bildiren hiçbir kay~t yok. Sadece, çok dikkate de~er bilgiler veren bir
arzuhâl. Içinde zaman~n~n bir kaç maruf devlet adam~n~n ismi geçiyor.
Bittabi' bunlardan devri ve o zaman ba~ta bulunan padi~ah~n ad~n~~
bulmak mümkündü.
Sonra bu vesika bizim memleketimizi idarede ve vazife ba~~nda
bulunanlar~ n ihmallerinin gözle fark edilecek derecede görüldü~ü
bir devre tevafuk etti~i okunu~undan hemen anla~~l~yor.
Metinde geçen devir ricalinin isimlerine bir bakal~m:
Ib~ir Mustafa Pa~a, Veziria'zamdan a~a~~~isimleriyle yedi vezir:
"Vezir Hüseyin, Kenan, Gürcü Mehmet, Ahmet, Mustafa, Yusüf
ve Eyüp Pa~alar, Ba~~Defterdar Mehmed Pa~a, Reis Anadolu Defterdar~~Ibrahim Efendi, Tute Defterdar~~R~dvan Efendi "Reisül Küttap".
~imdi XVII inci as~rda Padi~ahlar~n da tahta geçi~leri ve ayr~l~~~
tarihlerini s~ral~yahm:
Birinci Sultan Ahmed'den sonra
1617 - 16181
Birinci Sultan Mustafa (I)
1618
- 1622
Ikinci Sultan Osman
1622 - 1623
Birinci Sultan Mustafa (II)
1623 - 1640
Dördüncü Sultan Murad
~~64o - 1648
Birinci Sultan Ibrahim
Bütün bu tarihler ve tetkiklerde Rahmetli ~smail Hami Dani~ment'in bizce
çok muteber Osmanl~~Tarihi Kronolojisi esas tutulmu~tur.
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Dördüncü Sultan Mehmet
Ikinci Sultan Süleyman
~ kinci Sultan Ahmed
Ikinci Sultan Mustafa

1648 - 1687
1687 - 1691
1691 - 1695
1695 - 1703

Vesikadan alarak verdi~imiz isimler de Ikinci Sultan Mustafa
zaman~na rastl~yor. Onun zaman~na aid ~u kronolojiyi gözden geçirirsek böyle lâyihalar~ n takdimi mucib sebeplerinden biri olarak
memleketimizin çok kar~~~k ve buhranl~~oldu~u meydana ç~kacakt~r :
1695 Ikinci Sultan Mustafa'n~n tahta ç~kmas~~(21
C. Ahir ~ o6).
18 ~ubat
1695 Sak~z~n al~nmas~n~~sa~l~yan Koyun Adalar~~
Zaferi (4 R. ~~~~o6).
2 May~s
1695 Veziria'zam Sürmeneli Ali Pa~a'n~ n azli,
yerine Elmas Mehmet P~. ( 8 Ramazan ~~~ o6)
30 Haziran
1695 Ikinci Sultan Mustafa'n~ n ilk Avusturya Seferine Hareketi.
9 Eylül
1695 Lippa Fethi (29 Muharrem ~~~ o7).
18 Eylül
1695 Osmanl~~Donanmas~n~n Zeytinburnu Zaferi
(8 Safer 107).
22 Eylül
1695 Lugos Zaferi (12 Safer ~~~ o7).
6 A~ustos
1696 Azak Kalesi'nin Sukutu (7 Muharrem ~~~~o8).
2 7 A~ustos
1696 Ikinci Sultan Mustafa'n~n Olasch Zaferi
(28 Muh.
o8).
ii Eylül
~~697 Sente-Zenta Facias~~ (24 S. ~~o9).
20 Te~rinievvel 1698 Osmanl~~Murahhaslar~n~n Belgrad'dan Karlofçe'ye Hareketleri ( ~ lReb. Ahir ~~~~o).
26 Kânunüsani ~~699 Karlofçe Muahedelerinin Imzas~~(24 B. ~~ ~~o).
14 Temmuz
700 Osmanl~-Rus Sulhu (27 Muharrem ~~ ~~2).
21 Temmuz
1701 Kaptan~~Derya Mezemorta Hüseyin Pa~a
Ölümü (~ . S. ~~ ~~3).
22 A~ustos
1703 Edirne Vak'as~~ ve Ikinci Sultan Mustafa'n~n
Hal'i (g Reb. Ahir ~~~~5).
Bu devir hakk~nda tarihi mali~ m bilgileri tekrarl~yacak de~iliz.
Maksad~m bu maruzat~ n bildirilmesini saik olan idarenin ba~ar~s~zl~klar ve karars~zl~klar~~ve memleket iç i~lerinin elim durumlar~ndan
ileri gelebilece~i kanaatinde oldu~umu bildirmektir. Zira iç ve d~~~
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vaziyetimiz pek parlak olsayd~~böyle bir lâyiha vermek akla bile gelmiyebilirdi.
~smileri geçen zevat da ~kinci Sultan Mustafa Devri ricalindendir. Bu hususta biyografilerine ve ba~ar~~veya ba~ar~s~zl~klar~ na temas
edecek de de~iliz. Yaln~zca böyle bir vesika buldum, ~imdiye kadar
bunun bir yerde herhangi bir vesileyle yay~nland~~~n~~ i~itmedim.
Ve buna dair tahlill bir yaz~~da okumad~m.
Bu mühim vesikan~n ne~ rinde faide mülâhaza ediyorum. Gayet
aç~ k bir ifade ile devlet te~kilât~m~z~ n XVII inci as~r sonundaki durumunun yaz~lm~~~bulunmas~d~r.
Yeniçerili~in durumu ve art~k ananele~en eski kanunlar~n hükümleri, te~ rifatta ricalin yerleri. Askeri seferlerde pro~ramla~man~n
önemi, reayan~n durumlar~ndaki aksakl~klar, Be~lerbe~ili~i, sancak
be~likleri, Istanbul'da asayi~~tedbirleri.
Para i~leri, hududlardaki emniyet, Be~lerbe~ilikler ve o devirdeki Be~lerbe~iler, Romeli1 ve Anadolu kaz askerlikleri, vazifeleri
ve kad~l~klar~~ve yeniden intihap usulleri ve terakkileri, mevleviyetler,
ulüfe esaslar~, vak~flar ve ~artlar~, naz~rlar~~ve mütevellileri, vak~flardaki bozukluk, Bütçelerinin düzeltilmesi, vezirler ve devletin mali
durumu, Kapudan Pa~al~ k makam~~ve vazifeleri, ona ba~l~~sancaklar~ n idaresi ve deniz kuvvetlerinin yenilenmesi ve bu makam~n
kontrolü lüzumu gibi hususlar yer almaktad~ r.
Hükümdara takdim olunmu~~veya verilmemi~~bile olsa bu noktalar~n aç~kca ve yazan~n bu i~leri iyi bilerek s~ralamas~~ ve al~nacak
tedbirlerin gösterilmesi cihetiyle bu aç~ k ifadeli arzuhali XVII inci
as~rda mühim bir devlet te~kilat~m~z vesikas~~sayar ve üzerlerinde her
türlü yorumlarda bulunacak tarihcilerimize takdim etmekle yetinirim.

Bu Romeli tabirinden birçok eski ve yeni ihtilâtlar ç~k~yor. Garpl~lar bu
kelimeyi Greek diye tercüme ederek her~ eyi, hattâ Türkiye'yi Yunanl~lar~n mukadderat~na ba~l~yorlar. Memleketimizin bugünkü Rumluk ile ilgisi yoktur. Bu
isim Rom'dur, Rum de~ildir. Roma Imparatorlu~u zaman~ndan beri gelmektedir.
Rom diye yerle~mi~tir. Bunu Rum'a çevirmiyerek Rumeli'ni de art~ k bundan sonra
Romeli ~eklinde yazma~a mutlaka hep birlikte karar vermeliyiz.
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Hak Subhanehu ve Tealâ Kerametlû Padi~ah~ m ve Devletlû Padi~ah~= vücudu ~eriflerin h~fzeyleyüb serini saltanatta muammer eyliye
Benim Saadetlû Hünkar~m:
Bir ademe yeniçerilik verirsin, üç akçe ult~fe ile halk ol ademe
Hünkâr kulu oldu, dirlik sahibidir derler.
E~er Sipâhilik, e~er Müteferrikal~k ve e~er cavu~luk ve e~er
zeâmet, timar cümlesine dirlik sahibi derler.
Bir akçe ulûfesi olana, bin akçe uliafesi olana dirlik sahibi derler.
Benim Devletlû Hünkar~m!
Bir akçe dirlik vermek Padi~ah~ ma mahsusdur. E~er veziri a'zam
ve e~er yeniçeri a~as~ , asla bir akçe dirlik vermek câyiz
Hemen Padi~ah= vermek gerek. Zira Kanunu Kadim böylecedir.
Her kaçan dirlik vermek murad' Hümayun olsa yeniçeri laz~m olursa
Bostanc~lardan ve türlü acemi o~lanlar~ ndan ve Eskisaray Baltac~lar~ndan ve
lardan ve yeniçeri odalar~ nda hizmet eden kul
o~ullarmdan yeniçeri a~as~ na ferman~~ ~erif buyurursuz. Kapu edüb
kaç bin yeniçeri emr ederseniz ol kadar yeniçeri eder.
Hala benim devletlû Hünkar~ m yeni odalar~~yüz atlm~~~ bir
odad~r. Her odada kiminde be~yüz, kiminde üç yüz yeniçerisi vard~r.
Cümle otuz be~~bin mikdar~~yeniçeridir.
Her odan~n bir çorbac~s~~ ve bir odaba~~s~~vard~ r. Cümle yüz
altm~~~çorbac~~olur. Ocak halk~~dedikleri ol çorbac~lard~r.
Ba~~yeniçeri a~as~, an~n a~a~~s~nda Sekban ba~~, andan a~a~a
Za~arc~ba~~, dahi a~a~a Samsuncuba~~, Tornac~ba~~, Basçavu~~birbirinin alt~nda otururlar. Divan~~Hümayuna geldiklerinde ve dahi
memhur dedikleri bir kaç esami yaz~b a~a mühri ile kâtibe gönderirler. Kâtib deftere kaydeder. Yeniçeri olur.
Oca~~n kanunlar~~vard~ r. Terekki vermek gibi ve bir kaç acemi
o~lan~~Kulo~lu nâmi ile deftere yazarlar ve kirnini oturak ve kor(u)cu
ederler. Cümle defter olup a~a mührü ile mühürlenüb yeniçeri kâtibine gönderirler. Kâtib kayd eder, ana memhur derler.
Nihâyet benim devletlû Hünkar~m, a~a kulunuza muhkem
tenbihi ~erif buyurun: R~zay~~ ~erifim yokdur ki üç akçe yeniçerilik
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memhur ittü~üne ~öyle ki mesmuu ~erifim olursa gazab~ma u~rars~n,
deyu tenbihi ~erif lâz~md~r.
Benim saadetlû Hünkâr~m, yeniden dirlik verilmek câyiz
Mâdem ki rikâbl hümayununuza arz olunub verdim demeyince Dirlik
verilmek câyiz olmas~n.
Ecdad~~izâm~n gerek vezir ve gerek yeniçeri a~as~~olan bir âdeme
dirlik verdiklerine r~za vermemi~lerdir. Bu hususa gayet tekayyüd
lâz~md~r. Ve dahi oca~~n kanunlar~~vard~r. ~.7ç ayda bir ulûfe ç~ kdikta üç yüz akçe terekki verilür. Oda ba~~na, kimine bir akçe ve
baz~~odaya be~~akçe bu minvâl üzere üç yüz akçe tevzi' olunur, kanundur.
Ve dahi bir odaba~~~emekdar ihtiyar olsa mahalli deyu koruculuk ve yahud oturakl~k yeniçeri a~as~~verür, seferden muaf olur.
Artuk sefere gitmez, Pâdi~âh~nun hay~r duas~na me~gul olur.
Bunlar~~yeniçeri a~as~~vermek cayizdir. Reaya o~ullar~~ve ~ehirlü
o~ullar~~ kapuya ç~kub yeniçeri olmak câyiz de~ildir. Yeniçeri olma~a acemi o~lan~~yahud Bostanc~~ve yâhud kul o~lu veyahud sayir
ocaklarda hizmet etmi~~ola.
Acemi o~lan~~oca~~~büyük ocakt~r. Ba~ka odalar~, çorbac~lar~~
ve meydan kethüdâs~~vard~r. Bunlara ~âdiler derler. Bunlar~n a~alar~~ ~stanbul a~as~d~r, zapteder.
Benim devletlû Hünkâr~m.
Allahu Tealâ hazreti müyesser ede, nice nice seferler idüp kal 'alar
feth cdesiz.
Mukaddema Veziri a'zam kulunuza tenbihi ~erif buyurursuz ki:
Murâd~~hümayunum sefer etmekdir. ~imdengeru sefer tedarikin
gör. Mühimmatta kusur koma. Evvelâ. zahire lâz~md~r. On kerre
yüzbin kile arpa ve yüzbin kantar beksimad, onbin kantar barut ve
k~rk dane balyimez tob ve üç bin çift su s~~~r~, bin kadar deve ve
iki yüz katar kat~r ve iki bin yük akçe hazine ki sefer bah~i~i içün
kanundur.
Benim devletlû Hünkâr~m:
~~btida saadetle sefere ç~kdu~unuzda sipahi kullar~nuza ve yeniçeri kullar~nuza her âdem ba~~na biner akçe sefer bah~isi ihsan buyurursuz. Zuama ve erbâb~~timare sefer bah~isi yoktur ve bu tedarikler
ancak be~~y~lda hâs~l olur.
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Zira benim merhametlû Hünkâr~m: Reaya kullar~nuz gayet
fakir olup köyler da~~lub kaçm~~lard~r. Bu yak~n zamanda sefer olsa
gayet güçdür. Üç dört y~l sefer olmasa gine ak~llar~~ba~lar~na gelüb
sefer oldukda muzayaka çekilmezdi.
Hak Taalâ Hünkâr~ma ~ol kadar çok asker vermi~dir ki bir
ucundan bir ucu bir günlük yola yeti~ür. Sa~~yanunuzda k~rm~z~~
bayraklar ile sipâhi kullar~nuz yürür. Sol yan~n~zda sar~~bayraklar
ile silâhdar kullar~nuz yürür ve önünüzce yirmi bin tüfenklû yeniçeri
kullar~nuz yayan yürür.
Rumeli Beylerbe~isi ve Sancak Beyleri ve otuz bin Rumeli askeri
bir canibinüzde yürür ve Anadolu Beylerbe~isi ve Sancak Beyleri
on be~~bin Anadolu askeri ile bir yan~n~zda yürür ve sâyir Beylerbeyiler askerleri ile kimi sa~~n~zda ve kimi solunuzda yürür ve kimi
önünüzde cerhac~~ olur ve kimi ard~mzca devatdar olur.
Asker çoklu~undan havadan ku~lar a~a~a dü~er ve devletlû
Hünkâr~m~n ard~nca iç o~lan~~kullar~nuz yürüyüb ard~n~zca sancaklar aç~lup tab~lhâneler çal~nup ve küsler dö~ülüp konakda ota~~~
hümayuna var~lur.
Benim devletlû Hünkâr~m böyle a~~r askere çok zahire gerekdir ki muzayaka çekilmiye.
Benim saadetlû Hünkâr~m ecdad~~izâm~n zeman~ndan ~imdi
asker çoktur. E~er Rumeline sefer olursa zahire Rumeline haz~rlanup
y~~~lur, ve e~er aceme olursa zahire Anadolu'ya y~~~lup haz~rlanur.
Hâlâ merhametlû Hünkâr~ma gayet lâz~m olan reayamn üzerinden nâ ma<kul olan teklifleri kald~rup memaliki mahrusay~~
tahrire ferman~~ ~erif buyurmak gerek ve Beylerbeyilere ve Sancak
Beylerine muhkem tenbihi ~erif buyurulmak gerekdir ki reaya üzerine devre ç~kmayub kaftan baha ve selâmiyye ve nal baba nâm~~ile
min ba<d akça al~nm~ya deyu yasak edüb etraf~~memlekete emri
~erifler gitmek gerekdir ki reaya bir mikdar huzur ideler. Reayan~n
halleri gayet mükedderdir.
Vezir kulunuza tenbihi ~erif buyurun ki eyu ve dindar müslüman
âdemler gönder, memâliki mahrûsam~~bir ho~ca tahrir eylesünler.
Reaya üzerinden zulum kalks~n, ihmal etme, deyu ikdam buyurun.
Benim devletlû Hünkâr~m, sikke hususuna dahi tekayyüt umuru
muazzamadand~r, sikke gayet pek bozulmu~tur. Ol ecelden cümle
halk ~zt~rabdad~r. Gerek reaya ve gerek kullar~nuz fakir olmu~tur.
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Pâdi~ahlar~n nânu hümayunlar~~sikkesi yürümek ile yüce olur.
Vezir kulunuza muhkem tenb~hi ~erif buyurun: Murâd~~hümayunum sikke tasih olub yürümektir, ihmal etme tekayyüd eyle deyu
ferman~~ ~erif buyuras~z.
Ve benim devletin Hünkâr~m: Tevârihi Mi osman halledallahü
saltanatehüm vard~r. Hazinenüzde isteyüb okuyas~z, ecdad~~izam~nuz
nice gazâlar etmi~lerdir, magnmu hümayununuz olsun ve nice kullar~nuz ile muamele etmek gerektir.
Ve ~ehnâme adlu kitab vard~r. Evvel zamanda geçen Pâdi~ahlar
ahvalini yazar. An~n dahi okunmas~~ lâz~md~r.
Benim devletlû Hünkâr~m:
Cümle Beylerbeyi kullar~nuzu ve Sancak Beyleri kullar~nuzu ve
sâyir ehli mans~b kullar~nuzu adlu adile bilmek lâz~md~r ve ocak
a~alarm~~bilmek lâz~md~r.
Sekbanba~~~kimdir ve Kethüda Bey kimdir ve Za~arc~ba~~~ve
Samsuncuba~~~ve Tornac~ba~~, deveciler ve Hasekiler kimdir.
Bu on alt~~ a~ad~r. Bal~kç~n tellü süpürge giyerler. Birer birer
yeniçeri a~as~ndan sual buyurun.
Ibtida a~aya buyurun ki Sekbanba~~~nicedir? Zapt eder mi?
Kol Kethüdâs~~nicedir? Zapt~~eyü müdür?
Benim devletlü Hünkâr~m: yeniçeri odalar~nda Sekbanlar otuz
dört odad~r. Yeniçeri a~as~~sefere gittikde Sekbanba~~~Istanbul'da
yeniçeri a~as~~yerine kalup zapt eder.
Ve Istanbul'un her kapusunda yeniçeriler bekler, anlara yasakc~~
derler. Bir âdem gavga etse ol yasakc~~gavga edeni tutub çorbac~ya
götürür. Suçuna göre kötek çalub sal~verirler. Bu yasakc~lar üç ayda
bir de~i~ilüp yerine gayri yeniçeri gelür.
Istanbul'u dahi ziyâde zapteden suba~~~ve asas ba~~d~r. Gece ve
gündüz Istanbul'u dola~ub h~rsuz haramzâdeyi tutub zindana korlar.
Istanbulu zapt eden anlard~r. Hiç bir ~ehir ve bir kasaba yokdur ki
andan yeni yasakc~~vard~r. Olmay~nca olmaz ve cümle serhad kalelerinde nöbetci yeniçeri vard~r.
Bedun kalas~nda be~yüz yeniçeri nöbetci vard~r. Ba~dadda
sekizbin yeniçeri vard~r. Nönbetci ve y~lda bir kerre de~i~ilüb anlar
~stanbula gelüb asitaneden gayri yeniçeri nöbetci olur.
Yeniçeri Kethüdâs~~Bekta~~ a~ad~r. Hâlâ Ba~dadda sekizbin
yeniçeri ile nöbetci Ba~dad Beylerbeyisi Dervi~~Mehmed Pa~ad~r.
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~ehri Zol Beylerbeyisi Ca<fer Pa~ad~ r. Musul Beylerbeyisi Süleyman
Pa~ad~r. Diyarbekir Beylerbeyisi Ahmed Pa~ad~r. Van Beylerbeyisi
Hasan Pa~ad~r. Erzurum Beylerbeyisi Hüseyin Pa~ad~r. Karaman
Beylerbeyisi Hasan Pa~ad~r. Sivas Beylerbeyisi Siyavu~~Pa~ad~r.
Anadolu Beylerbeyisi Mustafa Pa~ad~r. Haleb Beylerbeyisi Mehmed
Pa~ad~r. ~am Beylerbeyisi Osman Pa~ad~r. M~s~r Beylerbeyisi Mehmed Pa~ad~r. Habe~~Beylerbeyisi Mustafa Pa~ad~r. K~br~s Beylerbeyisi Hüseyin Pa~ad~r. Romeli Beylerbeyisi Mustafa Pa~ad~r. Bedum Beylerbeyisi Musa Pa~ad~r. Bosna Beylerbeyisi ~ahin Pa~ad~r.
Ozi Beylerbeyisi ib~ir Mustafa Pa~ad~r.
Bu minval üzre cümle Beylerbeyileri ve Sancak Beylerin adlu
adile maqûrnu hümayununuz olub kang~s~n~n elinden i~~gelür ve
kang~s~~keferete yarar, hünerine göre riayet olunmak gerek.
Benim devletlû hünkâr~m, cümle kullar~nuz bilindikden sonra
her i~~kolay olur. Cümle memleket huzur ider.
Benim merhametlû hünkâr~m, madam ki gazan icab eder, bir
i~~i~lemiye. Reâyây~~ bir ho~ca h~fzu haraset ide, ve hünkâr~m~n hizmetinde cân-u ba~la çal~~a. Asla ma<zul itmemek gerekdir. Baki
ferman devletlü hünkâr~m~nd~r. Hak subhanehu ve teâlâ devletlû
Padi~am~n~n vucudu ~eriflerini hatâlardan h~fzeyleyüb serin i saltanatta muammer eyliye.
Benim merhametlû Hünkâr~m, Romeli Kadi askeri, Romelinde
dört yüz elli kad~l~k vard~r, anlara kar~~ur, Rikâbl humâyuna arzeder.
Anadolu kadi askeri, Anadoluda sekiz yüz kadil~k vard~r, Anadoliya kar~~ur. Rikâb~~hümâyuna arzidüb tevzi< eder.
Romeli kad~lar~~Anadol~ya kad~~ olmaz ve Anadolu kad~lar~~
Romeline kad~~ olmaz.
Benim devletlû Hünkâr~m, bir kad~~ma<zul oldukda asitanei
saadete gelüb her çar~anba günü kadi asker kapusuna varub mülâzim
olur. ~ki y~l mülâzemetten sonra bir ~ehri kad~s~~yirmi ay kad~l~~~~
old~yse temam olur. Rilcâbl Hümayuna arzolunur. Filan dâinize
filân mans~b~~deyu arzolunur.
Ma<zul iken zemân~~infisâli derler. Mansub oldukda zaman~~
ittisali derler.
Bir kad~l~~~n be~~alt~~ kad~~ talibi vard~r. imtihan olurlar. Her
kangisi okumu~~ise hak an~nd~r.
Amma ya reca olunur, ya rü~vet alurlar. 01 zaman kadi asker
efendi e~er rü~vet aldise, e~er reca ettilerse okumu~lu~a bakmaz,
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akça virene arzeder. 01 kadi ki akçe vermemi~tir, ana sen dahi bekle,
bir gayri mans~b dü~ünce deyu.
Benim kerametlia Hünkar~m, kadi askerler kazaya defterin
okuyub filan kazay~~filan dâinize deyu arzettikde saadetle buyurun ki ol arz ittü~ün kadi ehli ilim müdür ve müstahak midür. Zinhâr
sak~n gayri müstahak olmasun. Vebali senün boynuna. Bir ho~ca
imtihan eyle. Câhile ve zâlime kad~l~ k arz ettü~ünüze r~zay~~hümâyunum yokdur. ~öyle ki mesmuu ~erifim olursa siz bilürsüz, deyu
tenbihi ~erif buyurun.
Bu kad~lar yüzelli ve yüzotuz ve yüz ve seksen ve k~rk akçe ile,
evvel yirmi akçeden ba~lar. Gittükçe, her kad~l~k ald~kca be~~akçe
terakki virilür, yüz elli olunca.
Benim devletin Hünkar~m, bunlardan yukaru mevleviyet * dirler, be~yüz akçe mollalardur. Anlara ~eyhülislam kar~~ur. Mans~blar~n ol tevzic ider.
Memâliki mahrusa "da" ne kadar büyük ~ehirler var ise, Edirne,
Bursa, ~am, Haleb, M~s~r, Selanik, Diyar~bekir, Ba~dad, Bedun,
Sofya, bunlar be~yüz akçelik mollalardur. Gide gide varur, Istanbul
kad~s~~olur.
Istanbul kad~s~~cümle ~ehrin ne kadar pazarc~~ve etmekci ve
kasab cümle ehli hirefe ve ehli dükkâna nerh verir. Eksik satan~n
bu~az~na tahta kile geçürur ve de~nek urur. ~ehrin cümle maslahatm
ol görür.
Ahyanen vezir kulunuza ~smarlan, Istanbul Efendisine tenbih
ile nerh ahvâlin bir ho~ca görsün. S~kca s~kca ~ehri gezüb dola~sun,
yohsa kendüsü bilür deyu muhkem tenbihi ~erif laz~md~r. Baki ferman
devletlü Hünkar~m~nd~r.
Ve benim devletlû Hünkar~m. ~ehri geçdü~ünüz zaman zincire
ba~lu ademler gelüb, Padi~ah~m esir oldum, beni kurtar didükde
hemen kapucular kethüdas~na bir kaç altun virürsüz, bu tutsaklara
ver deyu emr idersiz, bu kadar yeti~ür.
Ve benim devletlû Hünkar~m, e~er bir kar~~arzu hal sunsa yine
kapucular kethüdas~na buyurursuz ki: tez var, bu kar~~ "y~" arzu hal
ile vezire götür. ~ikayetin dinleyüb hakk~n hak itsun, deyu kapucular
kethüdas~n gönderin.
* Metin üstünde "Molla dimekdur" kayd~~ var.
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~öyle heybetle buyurun ki: gel, kapucular kethüdas~ , bu arzuhal
vereni Vezire götür. Da<vas~n görsün deyu emr idersiz, bu kadar
yeti~ür.
Ve benim devletlû Hünkar~ m, vakfetmek murad' ~erifiniz oldukda, vakfolacak akçe ise r~zaullah içün be~~bin guru~~vakfeyledim,
filan yere dersün, viresin.
Ve benim devletlû Hünkar~ m, vezir kulunuz rikab~~hümâyuna
telhis idüb Ult~fe haz~rd~ r virülsün mü deyu arzettikde arz üstüne
viresün, deyu yazas~z.
Ve benim devletlû Hünkar~m, Ba~dad muhafazas~nda olan
yeniçeri kullar~nuza D~yarbekir hazInesinden ulüfelerine yetecek
kadar hazine gönderilür.
Öte yakada ne kadar yeniçeri ve sipaht ve müteferrika ve çavu~~
cebeci ve topcu, cümlesi ~stanbula gelüb ulüfelerin alurlar.
Sipahi olan sipahfier a~as~n~ n evine varub alur. Sipahi yeniçeri
olan çorbac~s~ndan alur. Cebeci olan cebeciba~~ ndan alur. Topcu
olan topcuba~~ dan, müteferrika çavu~~ça~nigir küçük ruznameciden
alur.
Ve benim devletlû Hünkar~ m, vakfetmek murad~~hümayununuz olsa, evvela bir mescid yapars~ n. 01 mescide imam laz~m, hatib
laz~ m, müezzin, kayyum, mütevelli, cabi, kâtib, a~c~, etmekci
laz~md~ r ve bunlara ulûfe idersiz.
Hizmetine göre ol zaman bir kaç pâre köy vakfedersiz. Mahsulün mütevelli cern< eder. ~mam~na, hatibine, müezzinine, çorbas~na
harceder, vak~f böyle olur.
Merhum ve ma~fur Sultan Ahmed Han aleyhirrahmeti velgufran yeni camii yapub vakf~~ olmu~tur.
Benim merhametlû Hünkar~m, bu zamanda vak~flar gayet zaif
olmu~tur. Anlar~~gözetmek içün Dârussaade a~as~na buyurun ki: A~a
~öyle mesmu<u ~erifim old~~ki vak~flar gayet zaif olmu~. Nice fukarân~n haklar~~ve taamlar~~verilmez imi~. imdi göreyim seni, bir ho~ca
tekayyüd eyle. Vakf~n akças~n yiyen mütevellileri ma<zul eyle.
Dindar, müsluman, tamacs~ z ademleri mütevelli eyle, vak~flar~~
ma<mur eylesünler, deyu tenbihi ~erif buyurun.
Benim devletlû Hünkar~ m, cizme baha didükleri bir vakfin bir
kaç köyleri vard~r. 01 köyleri y~lda bir kere mart ay~~derler, rumca
evvel bahar demekdir. 01 zaman mütevelliler satarlar. Yüzbin akçaya
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verdikleri vakit kendüler cizme baha deyu alan ademden on bin
akçe alurlar. Ana çizme baha derler. Her vak~fdan böyle al~nur cümlesi bir yere geldikde seksen yük akçe miktar~~olur. Bu çizme baha
mütevellilerden al~nma~a ba~l~yal~~mütevelliler dahi vakfin akçesine
tama< idüb vak~ flar harb olmu~tur.
Benim devletlû Hünkar~ m, merhum Sultan Süleyman, aleyhir
rahmeti vel gufran, Süleymâniyeyi yapub ziyâde köyler vakfeylemi~.
Cümle bir y~lda seksen yük akçe has~ l olur. Mütevellisi cern< eder.
Dahi vak~fdan ulûfe alanlara aydan aya tevzi< ider. ~mamlanna
ve hatiblerine ve müezzinlerine, sâir mürtezikas~na verdikden sonra
baki ne kadar akçe kalursa ol akçeye "Zevayid akçesi" derler.
Sene ba~~ nda mütevelli muhâsebesin görüb ne kadar zevâyid
olursa getürüb rikab~~hümayuna teslim ider. Zevayid hor dedikleri
hizmeti olmayub tevekküli ulûfe alanlara derler. Her vak~f böylecedir.
Sultan Süleyman Câmiinin ve Sultan Mehmed Câmiinin ve
Ayasofyan~n naz~n Veziri A>zamd~r.
Sultan Bayezid Velinin nam' Müfti Efendidir.
Gerek ~stanbulda ve gerek memâliki mahrusada ne kadar camicler var ise ço~unun naz~ n Dârussaade a~as~d~r.
Uç yüz altm~~~rnikdan olur ve yetmi~~mikdar~~camiin naz~n
kapu a~as~d~r. Zevayidlerin cem< idüb getürüb teslim iderler.
Kapu a~as~~kulunuz cemc eder. Y~lba~~~oldukda on üç yük akçe
Zevayid getürüb rikab~~hümayuna teslim ider.
Hazinedar ba~~n~n eli alt~nda bir kaç tevliyet vard~ r ve lakin
zevayid hani olmaz.
Hazinedarba~~~ehli hirefe kar~~ ur. Ehli hirefe didü~ü derziler,
kürkcüler, kuyumcular ne kadar ulüfe alur ehli sancat var ise anlar~~
zapteder.
Benim devletlü Hünkar~ m, bir Beylerbeyi kuluna sefer içün
hatt~~ ~erif gönderseniz böylece yaz~lur:
Sen ki özi muhafazas~ nda olan vezirim Mustafa Pa~as~n. Hatt~~
hümayun saadet makrunum vusulünde maclümun olsun ki Leh
üzerine sefer etmek murad' hümayuriumdur.
Eyaletinde vaki> olan zuama ve erbab~~Unlar~~cem< idüb haz~r
müheyya olup duras~ n. Her ne zaman ki ferman~~~erifin sana vard~kda
cümle eyâletim askeri ile kalkub ne yere emr idersem yeti~esin. Söy-
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le ki bir gün tevakkuf idersen gazab~ma u~rars~n. Gözün açub haz~r
ba~~olas~n. Ihmalden haz~r idesin, ~öyle bilesin.
Benim devletlü Hünkâr~m, ba~~kulunuz veziri a<zamd~r. Vekili
mutlakd~r. Cümle umuru ol görür.
Rikâb~~hümâyuna yüz sürdükde, buyurun ki: Lala göreyim seni,
hizmeti hümayunumda can ve ba~~nla çal~~mak gereksin. Gerek
memleket ahvali ile gerek kullar~m ahvâl~~ile azim tekayyüd ile her
ne vâki< olursa benden saklama. Gayri yerden i~itmeden senden
i~ideyim. Kimseye garaz etme.
Nâhak yere kimsenin mans~b~n alub gayre verme, me~er hiyâneti zuhur eyliye. ~imdengiru sana do~rulukdan gayri fikir câyiz
Hakk~nda bir kimesnenin sözü mesmu u hümayunum
Madem ki hak üzerine olas~ n, iki cihanda yüzün ak olur.
Ve hay~rl~~ i~leri te>hir etme. Müfsid ve gammazlar~~ yan~na
getürme. Mesâlihi reayay~~yava~ca gör, dacvâlarm bir ho~ça dinle.
Hak kimin ise ana hükmeyle.
~ehrin içini tebdili suret olub gece ve gündüz tecessüs ile Hazinei
âmiremin tahsil etmekde sa<yeyle ve masraf etmekde israfdan hazer
eyle. Beytülmaldir, sonra viremezsin kimseye. Zerre kadar zulüm
oldu~una r~zay~~hümayunum yokdur. Vebâli senün boynuna olsun.
Hay~r i~lere say eyle. ~er i~lerden kaç. Ulemâya ta<zim eyle ve
Kanunu Osmani (ye) riayet eyle. Kanundan d~~ ara kadem basma.
Yoksa sen bilürsün.
Ve benim devletlü Hünkâr~m:
Veziri a<zamdan a~a~a yedi vezir olur. Dahi eksik olur. Her
birinin haslar~~on iki kerre yüzbin akçe yazusu olur. Bir y~lda mahsulü otuz yük k~rk yük akçe olur.
Vezir Hüseyin Pa~a, Vezir Kenan Pa~a, Vezir Gürcü Mehmed
Pa~ad~r. Vezir Ahmed Pa~a, Vezir Mustafa Pa~a, Vezir Yusuf Pa~a,
Vezir Eyyub Pa~a, Ba~defterdar Mehmed Pa~a cümle hazine ba~~
defterdar (1) sa`y ile tahsil olur, getürüb hazinei âmireye teslim eder.
Ba~~defterdardan a~a~a Ni~anc~d~r. Rumeli defterdar~~Hasan
Efendidir. Reis Anadolu defterdar~~Ibrahim Efendidir 4:;j3 defterdar~~
R~dvan Efendidir, Reisül küttabd~r. Hasan Efendi cümle divan
Kâtiblerinin ba~~d~r.
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Rikâb~~hümayuna telhis Reisülküttab yazar. Defter emini S~dk~~
Efendidir. Defterhâne bunun elindedir. Büyük ruznameci Hüseyin
Efendidir.
Ruznâmeci nekadar hazine gelür, teslim alur. Andan teslim tezkiresin alurlar. Ruznameye kaydolur, yani yaz~lur.
Küçük ruznâmeci müteferrika ve ça~nigir ve çavu~~ve kapucu
ba~~lar~n ulûfelerin divandan alub tevzic ider. Çavu~~ba~~~gümü~~
de~nek ile divanda durur. Turak a~ad~r.
Ba~~muhasebeci, anadolu muhasebecisi, haraç muhasebecisi,
evkaf muhasebecisi, ba~~mukataac~, ~stanbul mukataac~s~, bunlara
Divan hocalar~~dirler. Cümle defterleri zaptiderler.
Benim devletlü Hünkâr~m,
Tersâne Emini donanmai hümayun, kad~ rgalar ve tersâne harc~n
ol görür, Salih Efendidir.
Matbah emini kilar~~âmireye zahire tedarik eder. Cümle matbah harc~n ol görür.
~~ehremini saray~~âmirede bir yapu olsa ol harc~n görür. Haremi
ulüfelerin tevzi( ider.
Kâ~~d emini cümle ne kadar resm al~nur, kad~lar berât~~gibi ve
timar ve zeama berat~~gibi resmi Padi~ahiyi cern idü b alt~~aydan
alt~~aya muhasebesi görilür. Ne kadar akçe hâs~l olursa hazineye
teslim ider.
Benim devletlü Hünkâr~m,
Bir Beylerbeyiye eyalet ihsan olundukda berat virilür resmi
Pâdi~ahi. Kâ~~t emini on be~~bin akçe olur. Zuama berat~~ise sekiz
yüz akçe olur. Timar berat~~ise üç bin akçe ise yüz yirmi akçe alur.
Benim devletlü Hünkâr~m,
Kapudan Pa~a kulunuz akdenizde ne kadar sancaklar var ise
azil ve nasbider.
Rodos sanca~~, Mora sanca~~, Midillû sanca~~, Inebahti sanca~~,
Sak~z sanca~~, Mezestre sanca~~, Eyamore sanca~~, Münte~e sanca~~,
Karl~~ili sanca~~ ; bu sancaklarda olan zuama ve ehli timar kapudan
pa~a ile sefere donanmai hümayun ile giderler. I.7ç bin rnikdar~~k~l~ç
olur.
Ve tersane halk~~dedikleri kad~ rgalar~n reisleri ve dümencileri
ve yelkencileri ve kalafatc~lar~~ve topc~lar~, vardiyanlar~~hayli halk
olur.
Belleten C. XXXIII, 3
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Kapudan pa~a Ba~tard~ ya biner. Yedi kat kürekcisi vard~r.
Sayir kad~rgalar~n dörder be~ er kat kürekcisi olur. Firkate kad~rgadan küçükdür, üç kat kürekcisi olur.
Benim devletlû Hünkar~m,
Bu donanmai hümâyun kad~rgalar~na mühimmat~~içün ocaklar
ba~lanm~~t~r. Her y~l k~rk pare kad~rga yap~lmak kanundur. Nihayet
kapudanlar akças~n yiyüb kad~rga yapmazlar.
Ve benim devletlû Hünkar~m,
K~rk pare kad~ rgaya sekiz bin kürekci laz~md~ r. Elli bin avar~zhanesi kürekci içün tayin olmu~ tur. "üçer guru~dan hane ba~~na
yüz elli bin guru~~ider.
Ve benim saadetlû hünkar~m,
Bedel akçesi dedikleri, kapudan pa~ a ne kadar zuama ve erbab~~
timar var ise sefere götürmez. Bir ademin k~rk bin akçe zaameti
bedeliyye deyu k~ rk bin akçesin alurlar. Devletlû hünkar~ma bedel
akças~~deyu elli yük akçe rikab~~hümâyuna virilür.
Ve benim devletlû Hünkar~m, hatt~~ ~erif kapudana böylece
yaz~lur:
Sen ki vezirim ve kapudamm Hüseyin Pa~as~n. Hatt~~hümâyun-u saadet makrunum vusulünde ma<lûmun olsun ki akdenizin
ve Karadenizin h~ fz-u harasetinde muhkem tekayyüd idüb hâb-u
rahati kendüne haram idesin. Zinhar olm~ya ki küffar~~hâkisar
gemileri rencber gemilerine zarar ide. Ve 31-1; ~apkalar~~bir yeri
uralar, senin ihmalinden bilürüm. Göreyim seni u~uru hümayunumda ne mertebe çal~~ursun. ~öyle ki r~zay~~hümayunuma muvaf~k
hizmetlerin zuhura gelürse iltifat~m~ za mazhar olmak mukarrerdir.
Hay~ r duam seninledir

Bu ariza bundan sonra "hemen ihmal ve müsamahadan" ibaresiyle bitiyor.
Varak 16 a. Buna göre sonu yoktur.

